آييننامهشوراهايحلاختالف

آييٖٗبٓ ٚكٞعاٛبي دَ استالف ً ٚصع تبعيز  1388/1/16ث ٚتأييض  ٝتوٞيت
عيبؿت ٓذتغّ ه ٙٞهٌبيي ٚعؿيض صع كٔبعٞٓ 18670 ٙعر يٌلج٘ 88/1/23 ٚعٝػٗبٓٚ
عؿٔي ًلٞع صعد ٘ٓ ٝتلغ گغصيض .
كوَ ا ٍٝـ تؼبعيق  ٝاهطالدبت :
ٓبص1ٙـ صع ايٖ آييٖٗبٓ ،ٚاهطالدبت ػيغ صع ٓؼبٗي ٓلغٝح ٓغث ٍٞثً ٚبع
ٓيعٗٝض :
1ـ هبٗ : ٕٞهبٗ ٕٞكٞعاٛبي دَ استالف ٓوٞة ًٔ 1387/4/18يـي ٕٞهٌبيي ٝ
دوٞهي ٓجِؾ كٞعاي اؿالٓي.
2ـ آييٖٗبٓ :ٚآييٖٗبٓ ٚاجغايي هبٗٓ ٕٞظًٞع صع ث٘ض (. )1
3ـ كٞعا  :كٞعاي دَ استالف ًٓٞٞع هبٗٓ ٕٞظًٞع  ٝايٖ آييٖٗبٓ.ٚ
4ـ ٓغًؼ آٞع كٞعاٛبٓ :غًؼ آٞع كٞعاٛبي دَ استالف.
 5ـ عئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ :عئيؾ كٞعاٛبي دَ استالف ٛغ اؿتبٕ.
كوَ ص ّٝـ تلٌيالت كٞعا :
ٓبص2ٙـ ؿيبؿتگظاعي ،ثغٗبٓٚعيؼي ٗ ٝظبعت ثغ ػٌِٔغص كٞعاٛب ثغ ػٜضٓ ٙغًؼ
آٞع كٞعاٛب سٞاٛضثٞص .عئيؾ ٓغًؼ تٞؿَ عئيؾ ه ٙٞهٌبيي٘ٓ ،ٚوٞة ٓيكٞص.
ٓبص3ٙـ عيبؿت كٞعاٛبي اؿتبٕ ث ٚػٜض ٙيٌي اػ ٓؼبٗٝيٖ عئيؾ ًَ
صاصگـتغي اؿتبٕ سٞاٛضثٞص ً ٚث٘ب ث ٚپيلٜ٘بص عئيؾ ًَ صاصگـتغي  ٝتأييض ٓغًؼ
آٞع كٞعاٛب  ٝتوٞيت عئيؾ ه ٙٞهٌبيي ٚتؼييٖ ٓيكٞص ،عئيؾ كٞعاٛب صع دٞػٙ
هٌبيي كٜغؿتبٕ  ٝثشق ٗيؼ اػ ثيٖ هٌبت كبؿَ  ٝث٘ب ث ٚپيلٜ٘بص عئيؾ
كٞعاٛبي اؿتبٕ ثغاي ٓضت  3ؿبٍ تٞؿَ عئيؾ ًَ صاصگـتغي اؿتبٕ ٓ٘وٞة
ٓيكٞص.
تجوغ ٙـ ػؼٍ عئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ ثب پيلٜ٘بص عئيؾ ًَ صاصگـتغي
اؿتبٕ  ٝتأييض ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب  ٝتوٞيت عئيؾ ه ٙٞهٌبيي ٚسٞاٛض ثٞص.
ٓبص4ٙـ اثوبء كٞعاٛبي ٓٞجٞص  ٝصع هٞعت ٗيبػ تلٌيَ كٞعاي جضيض ،يب
اٗذالٍ آٜٗب ثب پيلٜ٘بص عئيؾ دٞػ ٙهٌبيي ٞٓ ٝاكوت عئيؾ ًَ صاصگـتغي اؿتبٕ
تب ؿوق اػتجبعات ٓٞجٞص ٌٖٓٔ سٞاٛض ثٞص .عئيؾ ًَ صاصگـتغي اؿتبٕ ٓيتٞاٗض
دـت ًغٝعت كٞعاٛبي تشووي عا ثب ُذبظ ٗٞع جغايْ  ٝصػبٝي تلٌيَ صٛض.
تجوغ ٙـ ث٘ٓ ٚظٞع اؿتلبص ٙاػ كٌبٛبي ػٔٓٞي ،تلٌيَ كٞعاٛب ث ٚهٞعت
ؿيبع يب صايْ صع ٓـبجضٓ ،ضاعؽ ،دٞػٛٙبي ػِٔي ،ٚآبًٖ كغ٘ٛگي ٓ ٝبٗ٘ض إٓ ثٚ
پيلٜ٘بص عئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ ٞٓ ٝاكوت عئيؾ ًَ صاصگـتغي اؿتبٕ ٝ
ٔٛب٘ٛگي ثب ٓوبٓبت طيغثَ ٓؼثٞع اٗجبّ سٞاٛض كض .
ٓبص 5ٙـ عئيؾ اصاع ٙكٞعاٛبي كٜغؿتبٕ يب ثشق ثغاي اٗجبّ آٞع صكتغي ٝ
ثبيگبٗي ٛغ يي اػ چ٘ضكؼج ٚكٞعا يي ٗلغ ٓـئ ٍٞصكتغ تؼييٖ  ٝجٜت هضٝع اثالؽ ثٚ
عئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ پيلٜ٘بص ٓيٗٔبيض .تؼييٖ يٌي اػ اػٌبي اهِي يب

ػِياُجضٍ كٞعا ث ٚػ٘ٞإ ٓـئ ٍٞصكتغ ثالٓبٗغ اؿتٓ .جتٔغ كٞعايي ٗيؼ ٓيتٞاٗض
صاعاي يي صكتغ ًَ ثبكض ًٓ ٚضيغ إٓ ثب پيلٜ٘بص ؿغپغؿت ٓجتٔغ  ٝاثالؽ عئيؾ
كٞعاٛبي اؿتبٕ تؼييٖ سٞاٛض كض.
كوَ ؿ ّٞـ اٗتشبة اػٌبء كٞعا :
ٓبص 6ٙـ اػٌبء اهِي  ٝػِياُجضٍ كٞعاٛب تٞؿَ عئيؾ دٞػ ٙهٌبيي اػ ٓيبٕ
اكغاص ٓٞعص اػتٔبص ثٍ ٚغم ٓوتٌي اػ جِٔٗ ٚلغ آگٜي يب ٓلٞعت ثب ٓـئٞالٕ ٝ
ٓوبٓبت ٓذِي تؼييٖ  ٝث ٚعئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ پيلٜ٘بص سٞا٘ٛض كض تب پؾ اػ
ادغاػ هالديت  ٝصاعا ثٞصٕ كغايَ ٓوغع صع هبٗ ٕٞثب اثالؽ عئيؾ ًَ صاصگـتغي اؿتبٕ
ٓ٘وٞة گغصٗض.
تجوغ ٙـ اػٌبي كٞعاٛب ثب عػبيت ًٞاثَ هبٗٗٞي تغجيذبً اػ ٓيبٕ ًـبٗي
ثغگؼيض ٙسٞا٘ٛضكض ً ٚاػ اػتجبع اجتٔبػي ٓ ٝؼ٘ٞي الػّ ثغسٞعصاع ثٞص ٝ ٙثتٞاٗ٘ض
استالكبت ٓ ٝـبئَ اعجبع كض ٙعا اػ ٍغين ٓوبُذ ٝ ٚؿبػف كيوِ ٚص٘ٛض.
ٓبص7ٙـ ٓضت ػٌٞيت اػٌبء كٞعا ؿ ٚؿبٍ اؿت  ٝاٗتشبة ٓجضص آٜٗب ثالٓبٗغ
اؿت.
تجوغ ٙـ اصآ ٚػٌٞيت اػٌبء كٞعاٛب ً ٚهجَ اػ الػّاالجغاء كضٕ ايٖ هبٕٗٞ
اٗتشبة كضٙاٗض تب پبيبٕ صٝع ٙػٌٞيت آٜٗب ثالٓبٗغ اؿت.
ٓبص 8ٙـ عئيؾ ٛغ كٞعا اػ ٓيبٕ اػٌبء كٞعا ث ٚپيلٜ٘بص عئيؾ دٞػ ٙهٌبيي
 ٝتأييض عئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ  ٝاثالؽ عئيؾ ًَ صاصگـتغي تؼييٖ سٞاٛضكض.
ٓبص9ٙـ تغتيت دٌٞع اػٌبء اهِي  ٝػِياُجضٍ كٞعا اػ ُذبظ عٝػٛب  ٝؿبػبتي
ً ٚثبيض صع ٓذَ سضٓت دبًغ كٗٞض ثب ُذبظ دجْ ًبع ٓ ٝغاجؼيٖ دـت ٓٞعص ثٚ
ػٜض ٙعئيؾ اصاع ٙكٞعاي كٜغؿتبٕ يب ثشق  ٝثب اٍالع عئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ
سٞاٛضثٞص.
كوَ چٜبعّ ـ هبًي كٞعا :
ٓبص10ٙـ ث٘ٓ ٚظٞع تأٓيٖ هٌبت كٞعاٛب ٛغ ؿبُ ٚتؼضاصي اػ هٌبت
جضيضاالؿتشضاّ يب هٌبت ٓٞجٞص ثب اثالؽ عئيؾ ه ٙٞهٌبيي ٚث ٚكٞعاٛب استوبم صاصٙ
سٞاٛضكض  ٝتب ػٓبٗي ًٗ ٚيبػ كٞعاٛب اػ ايٖ جٜت ٓغتلغ ٗگغصص اػ هٌبت ٓغاجغ
هٌبيي ثب پيلٜ٘بص عئيؾ كٞعا  ٝتأييض عئيؾ ًَ صاصگـتغي اؿتبٕ  ٝتوٞيت عئيؾ
ه ٙٞهٌبيي ٚث ٚهٞعت پبعٝ ٙهتٓ ،أٓٞع ث ٚسضٓت صع كٞعاٛب سٞا٘ٛض كض .
ٓبص11ٙـ هبًي كٞعا صع ٓذَ اؿتوغاع كٞعا اٗجبّ ٝظيلٓ ٚيٗٔبيض  ٝجِـبت
عؿيضگي صع ٔٛبٕ ٓذَ تلٌيَ سٞاٛض كض .
كوَ پ٘جْ ـ هالديت كٞعا :
ٓبص12ٙـ دٞػ ٙهالديت ٓذِي ٛغ كٞعا ٓ٘طجن ثب دٞػ ٙهٌبيي ٓغث ٍٞاؿت
 ٝدٞػً ٙبعي ٛغ كٞعا ثغاؿبؽ استوبم هـٔتي اػ دٞػ ٙهٌبيي ثشق يب
كٜغؿتبٕ ث ٚكٞعا يب ٓجتٔغٛبي كٞعايي تٞؿَ عئيؾ دٞػ ٙهٌبيي ٓغث ٍٞتؼييٖ
ٓيگغصص.

ٓبص13ٙـ اؿتخ٘بئبت ٓوغع صع ٓبص 10 ٙهبٗ ٕٞكبَٓ صػبٝي  ٝاستالكبت ًٓٞٞع
ٓبص 12ٙإٓ ٗيؼ سٞاٛضكض.
ٓبص14ٙـ كٌبيبت  ٝصػبٝي ًٓٞٞع ٓٞاص  11 ٝ 9هبٗ ًٚ ٕٞصع هالديت كٞعا
اؿت ٓـتوئبً صع كٞعا ٓطغح ٓيگغصصً ،بثطيٖ صاصگـتغي ٌِٓل٘ض كٌبيبت ٝ
صػبٝي ٓظًٞع عا ث ٚكٞعاي ٓذَ اعؿبٍ ٗٔبي٘ض.
تجوغ ٙـ كٞعاٛب ٓيتٞاٗ٘ض صع آٞعي ً ٚج٘ج ٚدناُ٘بؿي ٓذي صاعص ٓبٗ٘ض
هوبم  ٝصي ٚثؼض اػ عأي هطؼي صاصگبٗ ٙيؼ دـت صعسٞاؿت ٍغكيٖ ،ثغاي ؿبػف صع
ػٓبٕ ٓؼيٖ ،اهضاّ الػّ عا اٗجبّ ص٘ٛض.
ٓبص15ٙـ ٓغاجغ هٌبيي ٓٞظل٘ض اػ پظيغكتٖ صػبٝي  ٝكٌبيبتي ً ٚصع هالديت
كٞعا اؿت سٞصصاعي ٗٔٞصٍ ٝ ٙغكيٖ عا ث ٚكٞعا ٛضايت ٗٔبي٘ض.
ٓبص16ٙـ ػضّ تٔبيَ ٍغف صيگغ صػٞي يب كٌبيت ٗـجت ث ٚعؿيضگي تٞؿَ
كٞعا ًٓٞٞع تجوغٓ ٙبص 8 ٙهبٗٓ ٕٞيتٞاٗض ثب دٌٞع ٝي يب ًٝيَ يب هبئْ ٓوبّ
هبٗٗٞيق صع كٞعا اػالّ گغصص يب ث ٚهٞعت ًتجي ث ٚػَٔ آيض.
ٓبص17ٙـ جغائْ هبثَ گلت ٓطبثن هٞاٗيٖ ًٓٞٞػ ٚسٞاٛضثٞص.
ٓبص18ٙـ آٞاٍ ػٔٓٞي ًٓٞٞع ث٘ض « ص» ٓبص 10 ٙهبٗ ،ٕٞاػْ اػ آٞاٍ صُٝتي
 ٝآٞاٍ ػٔٓٞي ؿيغصُٝتي ٓيثبكض ً ٚآٞاٍ ػٔٓٞي ؿيغصُٝتي كبَٓ ًِي ٚآٞاٍ
ٓؤؿـبت يب ٜٗبصٛبي ػٔٓٞي ؿيغصُٝتي ًٓٞٞع ٓبص 3ٙهبٗٓ ٕٞضيغيت سضٓبت
ًلٞعي ٓوٞة 1386سٞاٛضكض.
ٓبص19ٙـ ٓغاجـغ استوبهي ًٓٞٞع ث٘ض « ٛـ» ٓبص 10 ٙهبٗٓ ،ٕٞغاجؼي ٓبٗ٘ـض
ٛيأتٜبي دَ استالف ًبعًٔ ،يـيٓ ٕٞبص 100 ٙهبٗ ٕٞكٜغصاعي ٛ ٝيأتٛبي دَ
استالف ٓبُيبتي ٓ ٝغاجغ هٌبيي ؿيغصاصگـتغي ٗيؼ ٗظيغ ؿبػٓبٕ هٌبيي ٗيغٛٝبي
ٓـِخ ،صيٞإ ػضاُت اصاعي ٓيثبكض.
ٓبص20ٙـ چـ٘بٗچ ٚكٞعا ثٛ ٚغ ٍـغين اػ ٝجٞص آٞاٍ اكشبم ٓذـجٞع ً ٚثضٕٝ
ُٝي يب هيْ ثبك٘ض ،يب ؿبيت ٓلوٞصاالحغ يب اعث ثضٝ ٕٝاعث يب ٓبٍ ٓجٍٜٞأُبُي صع
دـٞػ ٙكـؼبُيت سـٞص اٍـالع دـبهَ ًـ٘ضٓ ،ـٌِق اؿت ثـض ٕٝكـٞت ٝهـت  ٝصع هٞعت
آٌبٕ ثب اؿتلبص ٙاػ ًبثطيٖ صاصگـتغي ،اهضاّ الػّ عا دـت ٓٞعص جٜـت دلـع ٝ
ٗگٜضاعي آٞاٍ ٓٞهٞف  ٝجِٞگيغي اػ تٌـييغ إٓ ثـ ٚػٔـَ آٝعص  ٝصع اؿغع ٝهـت ثٚ
ٓغجغ هٌبيي اػالّ ٗـٔبيض .صع ايٖ ٓـٞعص ٛغ ًؾ اػ ٝجٞص آٞاٍ ٓـظًٞع اٍـالع يبثض،
ٓٞظق اؿـت ٓغاتت عا ثـٗ ٚؼصيٌتغيٖ كـٞعا اٍالع صٛـض .اهـضآبت ًٓٞٞع ايٖ ٓبصٙ
ثب تٞج ٚثٞٗ ٚع ً ٝيليت ٓبٍ ث ٚتلشين كٞعا ثٞص ٝ ٙسبعد اػ ٗٞثت ث ٚػَٔ ٓيآيض،
ٛؼي٘ٗ ٚگٜضاعي ث ٚػٜضٓ ٙبُي يب ٓبٌُبٕ سٞاٛضثٞص  ٝصع هٞعت ػضّ ك٘بؿبيي ٝي،
اػ آٞاٍ يبصكضٍ ٙجن هبٗ ٕٞاجغاي ادٌبّ ٓضٗي هبثَ ٝه ٍٞاؿت.
ٓبص21ٙـ پغٗٝضٛٙبي ٓطغح صع كٞعاٛب ً ٚتب ػٓبٕ الػّاالجغاكضٕ ايٖ هبٕٗٞ
ٓ٘تٜي ث ٚاتشبط تؤيْ ٜٗبيي ٗلضٙاٗض ،چ٘بٗچ ٚصع هالديت كٞعا ٗجبك٘ض ،صع آٞع
ًيلغي ثب هغاع ػضّ هالديت پغٗٝض ٙثٓ ٚغجغ هالديتصاع هٌبيي اعؿبٍ سٞاٛضكض ٝ
صع آـٞع دوٞهي ،سٞاٛـبٕ ثٍ ٚغح صػٞي صع ٓغجـغ طيوالح عأ٘ٛبيي ٓيكٞص ٝ
اه ٍٞاؿ٘بص ٓ ٝضاعى ث ٚاعائٚص٘ٛض ٙيب اعائ ٚص٘ٛضگبٕ ٓـتغص  ٝپغٗٝض ٙثبيگبٗي
سٞاٛضكض.

كوَ كلْ ـ صاٝعي :
ٓبص22ٙـ ػال ٙٝثغ ٓٞاعصي ً « ٚكٞعا» ثغاؿبؽ ٓبص 47 ٙهبٗ ٕٞث ٚػ٘ـٞإ صاٝع
ٓغًياُطغكيٖ تؼييٖ ٓيكٞص ،اكشبهي ً ٚاِٛيت اهبٓ ٚصػٞي صاعٗض ٓيتٞاٗ٘ض ثب
تٞاكن يٌضيگغ ث ٚكٞعاي دَ استالف ٓغاجؼ ٚتب كٞعا صاٝعي ًغص ٙيب ثغاي آٗبٕ ٗـجت
ث ٚاٗتشبة صاٝع يب صاٝعإ اهضاّ ً٘ض.
ٓتؼبِٓيٖ ٗيؼ ٓيتٞاٗ٘ض صع ًٖٔ ٓؼبِٓ ٚيب سبعد اػ إٓ تغاًي ٗٔبي٘ض ً ٚصع هٞعت
ثغٝػ استالف كيٓبثيٖ ،ث ٚكٞعا جٜت تؼييٖ صاٝع ٓغاجؼً٘٘ ٚض.
صاٝعيٛبي ًٓٞٞع ايٖ ٓبص ٙتبثغ ٓوغعات ثبة ٛلتْ هبٗ ٕٞآييٖ صاصعؿي ٓضٗي
صاصگبٛٙبي ػٔٓٞي  ٝاٗوالة ٓوٞة ٓ 1379جِؾ كٞعاي اؿالٓي ٓيثبكض.
كوَ ٛلتْ ـ تغتيت عؿيضگي صع كٞعا :
ٓبص23ٙـ كٞعا ثب دٌٞع تٔبٓي اػٌبء عؿٔيت يبكت ٝ ٚعأي اًخغيت ٓ٘بٍ اػتجبع
اؿت ،صع ؿيبة يي يب ص ٝػٌ ٞاهِي كٞعا اػٌبء ػِياُجضٍ جبيگؼيٖ ؿبيت يب ؿبيجيٖ
سٞا٘ٛض كض .
ٓبص24ٙـ صع ٓجتٔغ كٞعايي اعجبع پغٗٝض ٙث ٚكؼت كٞعاٛب ث ٚهٞعت
ًبٓپيٞتغي  ٝثٍٞ ٚع ٗبٓلشن اٗجبّ ٓيگيغص.
ٓبص25ٙـ عؿيضگي ث ٚصعسٞاؿتٜبيي ً ٚث ٚهٞعت كلبٛي ٓطغح  ٝصع هٞعت
ٓجِؾ صعد ٓيگغصص ٍٞ٘ٓ ،ث ٚپغصاست ٛؼي٘ ٚصاصعؿي ًٓٞٞع ٓبص 24 ٙهبٕٗٞ
ٓيثبكض.
ٓبص26ٙـ صػـٞي ٍبعي ًٓٞٞع ٓبص 22ٙهـبٗ ٕٞث ٚصػـبٝيي گلتٓ ٚيكٞص ً ٚاػ
آٞع اتـلبهي اؿت  ٝصع جـغيبٕ عؿيضگي ،اػ ؿـٞي يٌي اػ اهـذبة صػـٞي يب
كشن حبُج ثب كغى ٝدضت ٓ٘لبء ًٞٞٓ ٝع  ٝاعتجبٍ ًبَٓ ثب صػٞي اهِي ٓطغح ٝ
تٞأٓبٕ ٓٞعص عؿيضگي هغاع ٓيگيغصٓ .بٗ٘ض ٝعٝص كشن حبُج ،جِت كشن حبُج ٝ
صػٞي ٓتوبثَ.
ٓبص27ٙـ تأٓيٖ صُيَٓ :الدظ ٝ ٚهٞعتثغصاعي اػ صاليَ ٓ ٝضاعًي اؿت ًٚ
ادتٔبال ً صع آي٘ض ٙصؿتغؿي ث ٚآٜٗب ؿشت يب ؿيغٌٖٓٔ گغصصٗ .ظيغ تذوين ٓذِي ٝ
ًـت اٍالع اػ ٓطِؼيٖ  ٝاسظ ٗظغ ًبعك٘بؽ يب اؿتلبص ٙاػ صاليَ ٓٞجٞص صع ٓذَ يب
صاليِي ًٗ ٚؼص ٍغف صػٞا يب صيگغي اؿت.
ٓبص28ٙـ تذوين ٓذِي ٓ ٝؼبي٘ٓ ٚذَ ًٓٞٞع ٓبص 23ٙهبٗ ٕٞثٗ ٚذ ٞػيغ اٗجبّ
سٞاٛضكض.
اُق :تذوين ٓذِيً :ـت اٍالع اػ اٛبُي ٓذَ ٗـجت ثًٞٞٓ ٚع ٓٞعص استالف
ثغاي ًلق ٝاهغ اؿت ً ٚثبيض ث ٚهٞعت ًتجي گؼاعف كٞص.
ة ٓ :ؼبي٘ٓ ٚذِيٓ :لبٛضٓ ٙذَ ٓٞعص استالف تٞؿَ ػٌ ٞكٞعا ثغاي ًلق ٝاهغ
اؿت ًٓ ٚلغٝح ٓلبٛضات هٞعتٔجِؾ سٞاٛضكض.
كٞعا ثغاي اجغاي هغاع تذوين ٓ ٝؼبي٘ٓ ٚذِي ٝهت ٓؼي٘ي استوبم  ٝثٍ ٚغكيٖ
اثالؽ ٓيٗٔبيض تب صع ٓؼيت ػٌ ٞكٞعا ثٓ ٚذَ ٓغاجؼٓ ٝ ٚطِؼيٖ يب كٜٞص سٞص عا
ٓؼغكي ٗٔبي٘ض .تٜيٝ ٚؿيِ ٚاجغاي هغاع ث ٚػٜضٓ ٙتوبًي اؿت  ٝصع هٞعت ػضّ
تٜيٝ ٚؿيِٓ ٚظًٞع ،اؿت٘بص ث ٚتذوين ٓ ٝؼبي٘ٓ ٚذِي اػ ػضاص صاليَ ٝي سبعد

سٞاٛضكض  ٝاگغ اجغاي ايٖ هغاع ثٗ ٚظغ كٞعا ثبكض تٜيٝ ٚؿيِ ٚث ٚػٜض ٙسٞاٛبٕ
سٞاٛضثٞص  ٝصع هٞعت ػضّ تٜيٝ ٚؿيِ ٚچ٘بٗچ ٚكٞعا ٗتٞاٗض ثض ٕٝاجغاي هغاع اتشبط
تؤيْ ٗٔبيض ،صاصسٞاؿت اثطبٍ  ٝسٞاٛبٕ عأ٘ٛبيي الػّ سٞاٛضكض.
ٓبص29ٙـ صع صػٞي ٓضٗي صعسٞاؿت ث ٚاٌٗٔبّ صاليَ ٓ ٝضاعى ،پغصاست ٛؼي٘ٚ
صاصعؿي ٓوغع ث ٚتؼضاص سٞاٗضگبٕ ث ٚاًبك ٚيي ٗـش ٚتٜي ٝ ٚتوضيْ كٞعا ٓيكٞص ٝ
صع كٌبيت ًيلغي صعسٞاؿت ثب طًغ ٗبّٗ ،بّ سبٗٞاصگي ،ؿٖٗ ،لبٗي كبًيٍ ،غف
ٝي  ٝهيض ٓذَ صهين ٝهٞع جغّ يب تشِق ثٔٛ ٚغا ٙصاليَ ٓ ٝضاعى  ٝپؾ اػ پغصاست
ٛؼي٘ ٚصاصعؿي ٓوغع ث ٚكٞعا توضيْ ٓيگغصص.
كوَ ٛلتْ ـ اتشبط تؤيْ  ٝهضٝع عأي :
ٓبص30ٙـ عؿيضگي كٞعا صعسوٞم ٓٞاعص ًٓٞٞع ٓبص 8 ٙهبٗ ٕٞاگغ ثغاؿبؽ
تغاًي  ٝؿبػف ثبكض گؼاعف اهالدي هبصع ٓيگغصص  ٝث ٚتأييض هبًي كٞعا
عؿيض ٝ ٙثٍ ٚغكيٖ اثالؽ سٞاٛضكض  ٝچ٘بٗچ ٚثغاؿبؽ تغاًي ث ٚؿبػف اٗجبّ
ٗگيغص ث ٚتغتيت ػيغ اهضاّ سٞاٛضكض:
ٓبص 31 ٙـ اگغ ًٓٞٞع ٓطبثن ٓبص 9 ٙهبٗ ٕٞصع هالديت كٞعا ثبكض ،كٞعا
پؾ اػ عؿيضگي عأي ٓوتٌي هبصع ٓيً٘ض.
ٓبص32ٙـ چ٘بٗچًٞٞٓ ٚع ٓطبثن ٓبص 11 ٙهبٗ ٕٞصع هالديت هبًي كٞعا ثبكض
ٝي پؾ اػ ٓلٞعت ثب اػٌبء كٞعا  ٝاسظ ٗظغيً ٚتجي آٜٗب ٓجبصعت ث ٚهضٝع عأي
ٓيٗٔبيضٗ ،ظغ اػٌبي كٞعا ٓ ٝـت٘ضات ثبيض حجت  ٝصع پغٗٝض٘ٓ ٙؼٌؾ ثبكض.
ٓبص33ٙـ چ٘بٗچًٞٞٓ ٚع ٗ ٚصع هالديت عؿيضگي كٞعا  ٚٗ ٝصع هالديت
عؿيضگي هبًي كٞعا ثبكض ًٓٞٞع ؿبػف  ٝكغايَ إٓ ث ٚتغتيجي ًٝ ٚاهغ كضٙ
اؿت صع هٞعتٔجِؾ ٓ٘ؼٌؾ  ٝپغٗٝض ٝ ٙسٞاٛبٕ يب كبًي ثٓ ٚغجغ هٌبيي يب ؿبيغ
ٓغاجغ طيوالح صيگغ ٛضايت ٓيكٞص.
ٓبص34ٙـ پغٗٝضٛٙبيي ً ٚصع اجغاي ٓبص 12 ٙهبٗ ٕٞث ٚكٞعا اعجبع ٓيگغصص،
ٗتيج ٚعؿيضگي كٞعآ ،ـتوئبً ث ٚصاصگب ٙاعجبعً٘٘ض ٙاعؿبٍ سٞاٛضكض ٗ ٝيبػي ثٚ
تأييض هبًي كٞعا ٗضاعص.
كوَ ٗ ْٜـ اثالؽ اٝعام  ٝاجغاي ادٌبّ كٞعا :
ٓبص35ٙـ اثالؽ اٝعام ،آعاء  ٝتؤئبت كٞعا دـت ٓٞعص ث ٚهٞعت ًتجي،
ٗبٓٛٚبي اٌُتغٗٝيٌي ،تٔبؽ تِل٘ي ،اعؿبٍ پيبّ ًٞتبٓ ٝ ٙبٗ٘ض إٓ اٗجبّ سٞاٛضكض
ثٗ ٚذٞي ً ٚثغاي اػٌبء يب هبًي كٞعا أٍي٘بٕ دبهَ كٞص ٓشبٍت اػًٓٞٞع اثالؽ
ٓطِغ گغصيضٝ ٙاال ثبيض ًتجبً اٗجبّ كٞص.
ٓبص36ٙـ عئيؾ دٞػ ٙهٌبيي ٓيتٞاٗض ث٘ٓ ٚظٞع تـغيغ صع اجغاء آعاء هطؼي
كٞعاٛبٝ ،ادض اجغاي ادٌبّ ٓضٗي صع ٓذَ كٞعا تذت ٗظبعت هبًي كٞعا ً ٚتٞؿَ
عئيؾ ًَ صاصگـتغي اؿتبٕ اٗتشبة ٓيكٞص ايجبص ٗٔبيض .چ٘بٗچ ٚاجغاي عأي كٞعا
ٓ٘جغ ث ٚاػٔبٍ ٓوغعات هبٗٗ ٕٞذ ٙٞاجغاي ٓذٌٓٞيتٜبي ٓبُي  ٝثبػصاكت
ٓذٌّٞػِي ٚگغصص ،پغٗٝض ٙاجغايي ثغاي اهضاّ ث ٚصاصگـتغي ٓذَ اعؿبٍ ٓيكٞص.
اجغاي ادٌبّ ًيلغي كٞعا تٞؿَ هبًي كٞعا ثؼَٔ آٓض ٝ ٙصع هٞعتي ً ٚثبػصاكت

ٓذٌّٞػِي ٚالػّ ثبكض ،ؿٞاثن ثٝ ٚادض اجغاي ادٌبّ ًيلغي صاصؿغاي ػٔٓٞي ٝ
اٗوالة ٓذَ اعؿبٍ سٞاٛضكض.
ٓبص37ٙـ اجغاء ادٌبّ كٞعا دـت ٓٞعص تبثغ ٓوغعات اجغاء ادٌبّ ٓضٗي ٝ
ًيلغي صاصگبٛٙب سٞاٛضثٞص.
ٓبص38ٙـ ٓٞاعصي ً ٚاٗجبّ تٌبُيق  ٝاجغاي تؤيْ كٞعا ٓـتِؼّ ٌٔٛبعي
ٓغاجغ صُٝتي يب ػٔٓٞي (ثٝ ٚيژً ٙبثطيٖ صاصگـتغي) اؿتٓ ،غاجغ ٓظًٞع ٌِٓق
ثٌٔٛ ٚبعي  ٝايلبء ٝظيل ٚثٞص ٝ ٙصع هٞعت تشِق دـت ٓٞعص ٓتشِق ٓـتٞجت
تؼويت ًيلغي ،اصاعي  ٝاٗتظبٓي سٞاٛضثٞص.
كوَ ص ْٛـ عؿيضگي ث ٚتشِلبت اػٌبء كٞعا :
ٓبص39ٙـ ٛيأت عؿيضگي ث ٚتشِلبت اػٌبء كٞعا صع ٓذَ اصاع ٙكٞعاٛبي
اؿتبٕ ٓـتوغ سٞاٛضكض اصاعٛ ٙيأت ث ٚػٜض ٙعئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ ٓيثبكض ٝ
صثيغ إٓ تٞؿَ عئيؾ كٞعا اٗتشبة ٓيكٞص.
تجوغ1ٙـ جغايْ اػٌبء كٞعآ ،ظًٞع صع ٓبص 43 ٙهبٗ ٕٞتٞؿَ ٓغاجغ هٌبيي
طيوالح عؿيضگي سٞاٛضكض.
تجوغ2ٙـ تشِلبت  ٝجغايْ صثيغإ  ٝؿبيغ ًبعً٘بٕ كٞعا ثغ دـت ٗٞع تشِق يب
جغّ تٞؿَ ٛيأت تشِلبت يب ٓغاجغ هٌبيي طيوالح عؿيضگي سٞاٛضكض.
كوَ يبػص ْٛـ آٓٞػف :
ٓبص40ٙـ ًِي ٚآٞع آٓٞػكي كٞعاٛب اػْ اػ ٗيبػؿ٘جيٍ ،غادي  ٝاجغاي
آٓٞػف ثض ٝيب ًٖٔ سضٓت  ٝتٜي ٝ ٚتُٞيض ٓ٘بثغ آٓٞػكي ث ٚػٜضٓ ٙؼبٗٝت آٓٞػف
ه ٙٞهٌبيي ٚسٞاٛضثٞصٓ .غًؼ آٞع كٞعاٛب ثبيض ٗيبػٛبي آٓٞػكي كٞعاٛب عا ثٚ
ٓؼبٗٝت ٓظًٞع اػالّ ٗٔبيض.
ٓبص41ٙـ ث٘ٓ ٚظٞع پبؿشگٞيي ث ٚؿٞاالت اػٌبء كٞعاٛب  ٝايجبص عٝيٝ ٚادض صع
عؿيضگي  ٝتؤئبت  ٝآعاء آٜٗبًٔ ،يـي ٕٞتشووي ٓلٞعتي تٞؿَ ٓغًؼ آٞع
كٞعاٛب ث ٚتغتيت ػيغ تلٌيَ سٞاٛضكض.
اُق ـ اػٌبء ًٔيـي ٕٞػجبعت٘ض اػ:
1ـ عئيؾ ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب (عئيؾ ًٔيـي)ٕٞ
2ـ ٓـضيغًَ دـوٞهي  ٝاؿ٘بص ه ٙٞهٌبيي ٚيب ادـض اػ هٌـبت ٓجغة إٓ اصاع ٙثٚ
ٓؼغكي ٝي.
3ـ صٗ ٝلغ اػ هٌبت ٓجغة  ٝؿبثوٚصاع صع آٞع كٞعاٛبي دَ استالف ثب ٓؼغكي
ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب .
4ـ عئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ تٜغإ .
ة ـ جِـبت ًٔيـي ٕٞثب دٌٞع دضاهَ ٗ 4لغ اػ اػٌبء عؿٔيت يبكتٗ ٝ ٚظغ
اًخغيت ٓ٘بٍ اػتجبع اؿت.
د ـ صثيغ ًٔيـي ٕٞتٞؿَ عئيؾ ًٔيـي ٕٞتؼييٖ سٞاٛضكض  ٝصثيغسبٗٚ
ًٔيـي ٕٞصع ٓذَ ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب ٓـتوغ  ٝػٜضٙصاع اسظ ؿؤاالت ،ت٘ظيْ ٗٞثت ٝ
ٍغح إٓ صع جِـبت  ٝت٘ظيْ هٞعت ٓجِؾ ٓظاًغات  ٝاػالّ ٓوٞثبت ًٔيـيٝ ٕٞ

ؿبيغ ٝظبيق ٓذ ٍٞكض ٙسٞاٛضثٞص .
ص ـ ؿٞاالت كٞعاٛب پؾ اػ ثغعؿي ً ٝبعك٘بؿي اصاع ٙكٞعاٛبي اؿتبٕ ثٚ
ًٔيـيٓ ٕٞظًٞع اعؿبٍ سٞاٛض كض ،كٞعاٛبي اؿتبٕٛب ثبيض اػ اعؿبٍ ؿؤاالت
تٌغاعي  ٝؿيغًغٝعي ٞٓ ٝاعصي ً ٚهجال ً ٓطغح گغصيض ٙسٞصصاعي ٗٔبي٘ض .
كوَ صٝاػص ْٛـ آٞع ٓبُي  ٝاصاعي  ٝپلتيجبٗي:
ٓبص42ٙـ آٞع ٓبُي  ٝپلتيجبٗي  ٝتأٓيٖ ٗيغ ٝ ٝآٌبٗبت اصاعي  ٝآٓٞػكي
كٞعاٛب ث ٚػٜض ٙه ٙٞهٌبيي ٚسٞاٛضثٞص .ث ٚايٖ ٓ٘ظٞع صكتغ ٝيژ ٙكٞعاٛب صع ٓؼبٗٝت
ٓغث ٝ ٍٞصع ٓؼبٗٝت اصاعي ٓ ٝبُي صاصگـتغي اؿتبٜٗب تلٌيَ سٞاٛض كض ٓ ٝطبثن
صؿتٞعاُؼَٔ پيلٜ٘بصي ٓؼبٗٝت اصاعي ٓ ٝبُيٓ ،وٞة عئيؾ ه ٙٞهٌبيي ٚثب
ٔٛب٘ٛگي ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب  ٝاصاعات كٞعاٛبي اؿتبٕ اهضاّ سٞاٛضًغص .
ٓبص43ٙـ ه ٙٞهٌبيي ٚثب ٔٛب٘ٛگي ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب ٓ ٝؼبٗٝت تٞؿؼٚ
ٓضيغيت ٘ٓ ٝبثغ اٗـبٗي عئيؾ جٜٔٞع  ٝصؿتگبٛٙبي صُٝتي ،صع اجغاي ٓبص48 ٙ
هبٗ ،ٕٞتالف سٞاٛضٗٔٞص صع تأٓيٖ ٗيغٝي اصاعي ٓٞعصٗيبػ كٞعاٛب اػْ اػ اػٌبء ٝ
ًبعً٘بٕ اػ ًبعً٘بٕ ٝػاعتشبٗٛٚب  ٝؿبػٓبٜٗب ٜٗ ٝبصٛبي صُٝتي اؿتلبص ٙكٞص.
تجوغ ٙـ ًبعً٘بٕ ٝػاعتشبٗٛٚب  ٝؿبػٓبٜٗبي صُٝتي ٝصؿتگب ٙهٌبيي ً ٚثٚ
ٓ٘ظٞع كٞم جظة ٓيكٗٞض ثبيض ٝاجض كغايَ الػّ ٓ ٝوغع صع هبٗ ٕٞثبك٘ض .ثٝ ٚيژٙ
دـٖ كٜغت ٝ
ػاله٘ٓٚضي ث ٚسضٓت صع كٞعا  ٝاٗجبّ ٝظبيق ٓغث ،ٍٞتجغثً ٚبكيُ ،
ٓبٗ٘ض إٓ.
ٓبص44ٙـ كٞعا ٓٞظق اؿت ٛؼي٘ ٚصاصعؿي ًٓٞٞع ٓبص 24 ٙهبٗ ٕٞعا ثغاثغ
ٓجبُؾ ٓوغع صع ٓبص 3 ٙهبٗٝ ٕٞه ٍٞثغسي اػ صعآٓضٛبي صُٝت ٓ ٝوغف إٓ صع ٓٞاعص
ٓؼيٖٓ ،وٞة  ٝ 1373/12/28اهالديٛٚبي ثؼضي إٓ ٗ ٝيؼ جغايْ هبٗٗٞي عا ثب عػبيت
ٓلبص ٓٞاص  27 ٝ 26آييٖٗبٓ ٚصعسوٞم ٓٞاعص هالديت ًٓٞٞع ٓٞاص 11 ٝ 9 ، 8
دـت ٓٞعص تب ػٓبٕ اٗتلبع تٔجغ ٓشوٞم كٞعا ثب ٝاعيؼ ٗوضي ث ٚدـبة ثبٌٗي،
ٝيژ ٙصعآٓضٛبي كٞعا ٝه ٝ ٍٞث ٚسؼاٗٝ ٚاعيؼ ٗٔبيض.
تجوغ1ٙـ ه ٙٞهٌبيي ٚثب ٔٛب٘ٛگي ٓؼبٗٝت ثغٗبٓٚعيؼي ٗ ٝظبعت عاٛجغصي عئيؾ
جٜٔٞع  ٝسؼاٗٚصاعي ًَ ٗـجت ث ٚايجبص عصيقٛبي صعآٓضي  ٝاػتجبع ٛؼي٘ٚاي ٓٞاعص
كٞم ٔٛ ٝچ٘يٖ اسظ تشوين  ٝتٞػيغ اػتجبع إٓ ثب ٔٛب٘ٛگي ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب ثغاثغ
ًٞاثَ هبٗٗٞي اهضاّ سٞاٛض ٗٔٞص.
تجوغ2ٙـ ثٞصج ٝ ٚاػتجبع ٓٞعص ٗيبػ كٞعاٛب ٛغ ؿبُ ٚتٞؿَ ه ٙٞهٌبيي ٚثب
ٔٛب٘ٛگي ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب تؼييٖ  ٝث ٚصُٝت پيلٜ٘بص سٞاٛض كض.
ٓبص45ٙـ پبصاف إٓ صؿت ٚاػ اػٌبء  ،صثيغإ  ٝؿبيغ ًبعً٘بٕ كٞعاٛب ً ٚاػ
ًبعً٘بٕ ٓأٓٞع ث ٚسضٓت اصاعات صُٝتي يب ه ٙٞهٌبييٗ ٚيـت٘ض ثب ُذبظ دجْ ًٔي ٝ
ًيلي پغٗٝضٛٙبي عؿيضگي كض ،ٙؿبػبت اكتـبًٍٝ ،ؼيت ٓذَ سضٓت  ٝؿبيغ
ػٞآَ ٓؤحغ ثٞٓ ٚجت صؿتٞعاُؼِٔي سٞاٛض ثٞص ً ٚثب پيلٜ٘بص ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب ٝ
تأييض ٝػيغ صاصگـتغي ث ٚتوٞيت عئيؾ ه ٙٞهٌبئيٓ ٚيعؿض.
تجوغ1ٙـ دلع پـت ؿبػٓبٗي  ٝپغصاست دوٞم ٓ ٝؼايبي ًبعً٘بٕ ً ٚثٚ
كٞعاٛب ٓأٓٞع ٓيكٗٞض صع تٔبٓي ٓضت سضٓت صع كٞعاٛب ،اػ ؿٞي صؿتگبٛٙبي

طيغثَ آٜٗب ثب تأييض ٓؼبٗٝت تٞؿؼٓ ٚضيغيت ٘ٓ ٝبثغ اٗـبٗي عئيؾ جٜٔٞع ثالٓبٗغ
اؿت.
تجوغ2ٙـ ٓأٓٞعيت ًبعً٘بٕ ؿبيغ صؿتگبٛٙب صع كٞعاٛب ث ٚپيلٜ٘بص عئيؾ ًَ
صاصگـتغي اؿتبٕ ٞٓ ٝاكوت ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب  ٝاػ ٍغين اصاع ًَ ٙآٞع اصاعي ٝ
اؿتشضآي ًبعً٘بٕ اصاعي ه ٙٞهٌبيي ٚاٗجبّ سٞاٛضكض.
ٓبص46ٙـ دوٞم ٓ ٝؼايب  ٝصؿتٔؼص اًبكًٚبعي هٌبت كٞعا ٔٛبٗ٘ض هٌبت
صاصگـتغي اؿت ،صعسوٞم ؿبػبت اًبكًٚبعي  ٝتؼِن پبصاف ث ٚهٌبت كٞعا ،آٞع
ٓبُي صاصگـتغي ثب تٞج ٚث ٚاػالّ ٗظغ ًتجي عئيؾ اصاع ٙكٞعاٛبي اؿتبٕ  ٝتأييض
عئيؾ ًَ صاصگـتغي اؿتبٕ اهضاّ سٞا٘ٛض ٗٔٞص .
ٓبص47ٙـ آٞع ٓغث ٍٞث ٚجظة  ٝگؼي٘ق اػٌبء ً ٝبعً٘بٕ كٞعا تٞؿَ ٛيأت
ٓغًؼي گؼي٘ق ًبعً٘بٕ اصاعي ه ٙٞهٌبيي ٚصع ٓغًؼ اؿتبٜٗب اٗجبّ سٞاٛض كض .
كوَ ؿيؼص ْٛـ ٗظبعت  ٝثبػعؿي :
ٓبص48ٙـ عئيؾ ًَ صاصگـتغي اؿتبٕ ػال ٙٝثغ ٝظبيق صيگغ صع هجبٍ كٞعاٛب
ثبيض ٗظبعت ٓؤحغ ثغ ػٌِٔغص كٞعاٛبي دٞػٓ ٙأٓٞعيت سٞص ٓؼٔٔٗ ٍٞبي٘ض  ٝصع ايٖ
ػٓي٘ ٚپبؿشگ ٞاؿت.
ٓبص49ٙـ عئيؾ كٞعاٛبي اؿتبٕ ٗيؼ ًٖٔ ٓضيغيت ثغ كٞعاٛبي دٞػ ٙاؿتبٕ
ٓٞظق اؿت ،ثب ثغٗبٓٚعيؼي ٓض ٕٝثغ آٞع كٞعاٛب ٗظبعت ٗٔبيض  ٝث ٚكٌبيبت
اكشبم ػِي ٚكٞعاٛب عؿيضگي  ٝاهضاّ هبٗٗٞي ث ٚػَٔ آٝعصٔٛ .چيٖ عئيؾ
كٞعاي كٜغؿتبٕ  ٝثشق ٗيؼ ث ٚتغتيت ٓظًٞع صع ايٖ ٓبص ٙػٜضٙصاع ٓـئُٞيت كٞم
ٓيثبك٘ض .عئيؾ ٛغ كٞعا ٗيؼ ثغ آٞع اصاعي  ٝصكتغ ٗظبعت ًغص ٙتب هٞاٗيٖ ٓ ٝوغعات
ثٗ ٚذ ٙٞهذيخ اجغاء گغصص.
ٓبص 50ٙـ ٓغًؼ آٞع كٞعاٛبي ه ٙٞهٌبيي ًٖٔ ٚاػٔبٍ ٗظبعت ثغ كٞعاٛب
ٓٞظق اؿت گؼاعف ػٌِٔغص ؿبالٗ ٚكٞعاٛب اسظ  ٝثب ثغعؿي  ٝاعػيبثي  ٝاعائٚ
پيلٜ٘بصات الػّ ٓغاتت عا ث ٚعئيؾ ه ٙٞهٌبيي ٚاعائٔٗ ٚبيض.
كوَ چٜبعص ْٛـ اٍالع عؿبٗي :
ٓبص 51ٙـ آٞع اٍالع عؿبٗي كٞعاٛب ثٝ ٚيژ ٙاػ جٜت ٓؼغكي كٞعاٛب  ٝدضٝص
ٞٗ ٝع هالديت  ٝاستيبع آٜٗب  ٝاٗؼٌبؽ ػٌِٔغص كٞعاٛب ثب ٛضف تٞؿؼ ٝ ٚتؼٔين
كغ٘ٛگ هِخ  ٝؿبػف تٞؿَ ٓغًؼ آٞع كٞعاٛب ثب ٔٛب٘ٛگي كٞعاي اٍالع عؿبٗي
ه ٙٞهٌبيي ٚث ٚهٞعت ٓـتوغ  ٚٔٛ ٝجبٗج ٚاٗجبّ سٞاٛض كض .
ٓبص 52ٙـ ايٖ آييٖٗبٓ ٚصع ٓ 52بص 11 ٝ ٙتجوغ ٙثب پيلٜ٘بص ٝػيغ صاصگـتغي صع
تبعيز  1388/1/16ث ٚتوٞيت عئيؾ ه ٙٞهٌبيي ٚعؿيض.

